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BRMG. 0012.91.2019. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 11-8/2019
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 22 sierpnia 2019r.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30.
Obecność: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
protokołu.
Na stan 6 (sześciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6 (sześciu), czyli było
quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji.
Powitał zebranych i przedstawił zaproponowany porządek obrad – stanowiący załącznik nr
3 do niniejszego protokołu.
Do planowanego punktu 1 wpłynęły trzy projekty uchwał:
Druk nr 278 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowe Gminy Miasta Gdańska.
Druk nr 279 - projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska
na 2019rok.
Druk nr 235 - projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powoła Młodzieżowej Rady
Miasta Gdańska.
Komisja nie zgłosiła uwag do tak zaproponowanego porządku obrad i jednogłośnie – 4
głosami za – przyjęła następujący porządek obrad:

1.1 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Miasta Gdańska – druk nr 278.
1.2 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2019rok - druk nr 279.
1.3 Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - druk nr 235.
2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków
finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych
Wnioskodawca: Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
3.Przyjęcie wniosków do budżetu Miasta Gdańska na rok 2020.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
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PUNKT 1.1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Miasta Gdańska – druk nr 278.

przyjęcia

Oryginał projektów uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
29 sierpnia 2019r. BRMG-S.0006.252.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Agnieszka Rawa –
Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, zgodnie z uzasadnieniem.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 278

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Agnieszkę Rawa –
główny specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie – 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w zakresie działania Komisji.
Opinia 11-8/39-34/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.252.2019.

PUNKT 1.2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2019rok - druk nr 279.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
29 sierpnia 2019r. BRMG-S.0006.253.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Agnieszka Rawa –
Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, zgodnie z uzasadnieniem.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 279.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Agnieszkę Rawa –
główny specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie – 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w druku nr 279, w zakresie działania
Komisji.
Opinia 11-8/40-35/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.253.2019.

PUNKT 1.3
Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska - druk nr 235.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
29 sierpnia 2019r. BRMG-S.0006.259.2019.
Radna Kamila – Błaszczyk – przedstawicielka wnioskodawcy Kluby Radnych Koalicji
Obywatelskiej omawiając przedłożony projekt uchwały powiedziała między innymi:
W tym roku kończy się dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i rozpisać
należy nowe wybory. W związku z tym są propozycje zmian w Statucie MRMG, mając również
na uwadze to, że statut ten był już kilkakrotnie nowelizowany.

3
Pozostawiamy 34 radnych wybieranych w analogicznych okręgach wyborczych jak do Rady
Miasta Gdańska. Jednocześnie zwiększamy do trzech liczbę głosów elektorskich na zebraniu
elektorskim po to, aby poziom reprezentatywności był wyższy, aby wybrani radni mieli
większe poparcie wśród elektorów. Pod kątem aktywizacji samych radnych proponujemy
taki mechanizm, że w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na dwóch sesjach w
przeciągu pięciu kolejnych sesji będzie można wygasić mandat takiego radnego. Powinno to
zdyscyplinować tych radnych, którzy nie chcą uczestniczyć i dać możliwość zastąpienia ich
radnymi, którzy będą chcieli aktywnie włączyć się w działanie rady. Taki mandat wygasza
MRMG. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie zasady, że do 31 maja roku następnego
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska na sesji Rady Miasta Gdańska składa sprawozdanie ze
swojej działalności. Ma to na celu rozpropagowanie działalności Młodzieżowej Rady i
docenienie jej pracy, dzięki temu, że jest to transmitowane przez internet.
Pani Paulina Nowak – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
Dotychczasowo sprawa wygaśnięcia mandatu wyglądała trochę gorzej, bo potrzebne były
trzy kolejne nieobecności. Radni przychodzili wówczas co drugą sesję. Z obecną propozycją
wyszliśmy sami, bo zależało nam na tym, żeby to było automatyczne. Żeby młodzieżowi
radni mieli poczucie, że są odpowiedzialni za to, gdzie się znajdują, a oni niestety,
traktowali to trochę jak zabawę.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Co to znaczy nieobecność nieusprawiedliwiona?
Radna Kamila – Błaszczyk – przedstawicielka wnioskodawcy Kluby Radnych Koalicji
Obywatelskiej
Zacytuję: „ nie podyktowanej ważnymi przesłankami”. Bardzo ogólnie, ale nie mówimy tutaj
o nieobecności wynikającej np. na jakiś konkurs szkolny, choroby, uroczystości rodzinnej,
itd.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Czy Młodzieżowa Rada ma uwagi do tego projektu uchwały?
Pani Paulina Nowak – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
Nie, konsultowaliśmy te zmiany z panią Radną i większość z nich wynika z naszej rozmowy
i jesteśmy zadowoleni z zaproponowanych zmian.
Radny Karol Ważny - wiceprzewodniczący Komisji
Sprawozdanie Młodzieżowej Rady będzie publikowane w internecie, czy tylko wygłaszane
na sesji Rady Miasta?
Radna Kamila – Błaszczyk – przedstawicielka wnioskodawcy Kluby Radnych Koalicji
Obywatelskiej
Założenie jest takie, że zostanie wygłoszone na sesji, dzięki czemu zostanie umieszczone w
protokole z sesji. Statut nie przewiduje składania pisemnego sprawozdania.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Pisemne może być szersze niż wygłoszone na sesji.
Radna Kamila – Błaszczyk – przedstawicielka wnioskodawcy Kluby Radnych Koalicji
Obywatelskiej
Dobrze, dokonamy takiej autopoprawki, żeby składać sprawozdanie pisemne.
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 285
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Radną Kamilę Błaszczyk przedstawicielkę wnioskodawcy Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Panią Paulinę
Nowak – przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, jednogłośnie – 5 głosami „za”
- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja przyjęła do wiadomości informację, że wnioskodawca rozważy autopoprawkę
dotyczącą składaniu pisemnego sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta
Gdańska ( w § 12 ust. 1 pkt. 5).
Opinia 11-8/41-36/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.259.2019.

PUNKT 2
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków
finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Powiedział, że przygotowany i przesłany członkom Komisji projekt uchwały zakłada takie
same stawki jakie obowiązują w roku bieżącym. Zachęcił do przyjęcia i przegłosowania
zaproponowanych stawek. Dodał, że są różne głosy co do tych kwot, może nie ich wysokości
ale sposobu wydatkowania ich przez rady dzielnic. Problem może jest w tym, że nierozważne
ich wydatkowanie w niektórych przypadkach może wynikać z tego, że nowa kadencja
rozpoczęła się w zasadzie od połowy roku rady nie były w stanie dobrze przygotować się
do kwestii budżetowych. Dodał, że w ramach procesu reformy jednostek pomocniczych są w
Komisji doraźnej prowadzone rozmowy na te temat, czy są narzędzia do wydatkowania tych
środków, możliwości finansowych dzielnic, itp.
Propozycje stawek to – stawka podstawowo 12 zł, podwyższona o 25% przy frekwencji
wyborczej 14-16% oraz o 50% przy frekwencji powyżej 16% osób uprawnionych do głosowania.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że sytuacji, gdzie te środki są źle wydatkowane jest coraz mniej.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Dodał, że statut jednostek pomocniczych został parę razy zmieniony i ujednolicony, a zapisy
zostały bardziej zrozumiane przez radnych dzielnicowych. Uważa, że na początku kadencji
trzeba by organizować szkolenia radnych dzielnicowych, bo sam statut jako dokument jest
mało znany.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Powiedział, że sprawa dzielnic kojarzyła mu się ze sprawą domów sąsiedzkich. W tym roku
pieniędzy na domy sąsiedzkie jest mniej niż rok wcześniej, z czym się fundamentalnie nie
zgadza, ale próbuje zrozumieć dlaczego?. Dodał, że faktycznie zdarza się, że niektóre rady
dzielnic, dotyczy to również domów sąsiedzkich, np. organizują jakąś wycieczkę. Nie czuje
się komfortowo, gdy słyszy o takim wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Być może jest to
prawnie w statucie dozwolone, ale nie jest to absolutnie dopuszczalne. Wg radnego każda
wydawana złotówka na cokolwiek to, to cokolwiek musi być dostępne dla każdego.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Poinformował, że tam gdzie miał kontakt z radami, większość z nich takie informacje
dotyczące np. wyjazdu na grzyby lub spotkania integracyjnego mieszkańców umieszcza na
stronie internetowej. Mimo to nie dotrze ona w 100% do wszystkich mieszkańców. Wyjaśnił,
że przez cztery lata prowadził Radę Dzielnicy Wrzeszcz Górny i jako rada nie organizowali
takich wyjazdów, natomiast jedna grupa seniorów działająca przy tej radzie organizowała
sobie takie wyjazdy i były pewne konflikty. Wynika to z tego, że projekty miękkie nie są
jednoznacznie w statucie rad dzielnic opisane.
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Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że rzeczą dla niego niezrozumiałą było to, że rady dzielnic często pisały, że
dają pieniądze na dożywianie dzieci w szkołach. Zapytał, jeżeli ktoś dał na większe
dożywianie, jeżeli daje miasto na dożywianie i jeszcze rada dzielnicy, to czy więcej dzieci
dostaje posiłki, czy dostają większe porcje za większe sumy. Stwierdzi, że nikt nigdy mu na
to pytanie nie odpowiedział. Obawia się, że szkoła dostaje pieniądze a dzieci otrzymują
standardowe posiłki, a pieniądze te mogą być wydatkowane na zupełnie coś innego.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Rada dzielnicy, jeżeli robi to sprawnie to wie jaki jest efekt i jaki procent pieniędzy z
budżetu rady dzielnicy poszedł na dożywianie – wyjaśnił radny.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
To, że poszedł to wie, ale czy to zostało właściwie skonsumowane – zapytał.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Wyjaśnił, żeby faktura przez radę dzielnicy i komisję rewizyjną opisane, to było
weryfikowane - albo zwiększona liczba, albo w danej szkole zwiększona liczba wydawanych
posiłków. Było nawet tak, że wszyscy uczniowie mogli korzystać, ale po pół roku się z tego
wycofali bo uczniowie nie chodzili na te posiłki.
Uważa, że należy uzupełnić majątek rad dzielnic w sprawne komputery i rzutniki. Jest to
minimum do funkcjonowania rad dzielnic. Zdaniem jego, urządzenia te można by zakupić ze
środków rady dzielnicy.
USTALENIA KOMISJI
Komisja po zakończeniu dyskusji, jednogłośnie – 6 głosami za - przyjęła projekt uchwały w
sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalność statutowa
jednostek pomocniczych w brzmieniu jak w druku nr 286, który stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.

PUNKT 3
Przyjęcie wniosków do budżetu Miasta Gdańska na rok 2020.
Radny Przemysław Ryś – członek Komisji
Powiedział, że wydaje mu się za zasadne, aby każdy radny dzielnicy otrzymywał dietę, nie
za wysoką, ale rekompensująca poniesione koszty jak np. zwrot kosztów podróży.
Zaproponował 200 zł dla zwykłego radnego dzielnicy. Zdaniem jego za pracę musi być
zapłata. Zdaniem jego radni na Przymorzu Wielkim bardzo się angażują, spotykają z
mieszkańcami, robią drobne poczęstunki.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Przypomniał, że na dzień dzisiejszy w radzie dzielnicy trzy osoby otrzymują diety:
przewodniczący rady – 300 zł, przewodniczący zarządu – 600 zł i wiceprzewodniczący
zarządu dzielnicy – 300 zł. Jeżeli damy 200 zł lub nawet 100 zł każdemu radnemu, to musi
on wiedzieć, że jak nie przyjdzie na sesję to nie otrzyma tej kwoty. Dodał, że jeżeli
szeregowi radni otrzymają diety to należy zwiększyć wysokość diety funkcyjnym radnym,
którzy już dietę otrzymują.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Zastanawia się, czy temat ten nie powinien trafić do Komisji ds. Reformy Jednostek
Pomocniczych Miasta Gdańska, gdyż ona przygotowuje reformę funkcjonowania rad
dzielnic.
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Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Zdaniem radnego 100 zł dla jednego radnego to jest 600 do 700 tysięcy złotych rocznie Dodał,
że będzie głosował zdecydowanie przeciwko, ponieważ po 200 zł to jest ponad 1,5 mln zł
rocznie. 100 zł nie stanowi większej wartości dla poszczególnego radnego, natomiast te
700 tys. zł, czy 1,5 mln zł to budżet kilku rad dzielnic.
Każdy kto kandydował na radnego wiedział, przynajmniej powinien wiedzieć jakie są warunki
pracy rady dzielnicy.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Powiedział, że w pełni rozumie i szanuję propozycję kolegi Rysia, i z czego ona wynika.
Oczywiście, jest to dyskusyjna rzecz, może to być jeden ze sposobów motywacji. Rozumie
wypowiedź przedmówcy, który wiele lat działa w organizacjach pozarządowych, gdzie
ludzie tam pracujący nie dostają za to ani grosza. To, że ktoś jest radnym dzielnicy i raz
na dwa czy raz na miesiąc przyjdzie na sesję nie jest dla niego bardzo znaczącym wysiłkiem.
Dodał, że nie zrekompensuje to mu jego pracy, którą faktycznie wykonuje a z drugiej strony
nie zmobilizuje zanadto, jeśli ma tylko raz w miesiącu przyjść. Znaczenie ma również to, że
jest to społeczny charakter pracy.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Zwrócił się do Radnego Karola Ważnego z pytaniem – czy ten wniosek nie powinien trafić
do doraźnej Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska, której jest
przewodniczącym. Może ta Komisja znajdzie jakieś dobre rozwiązanie w tej dziedzinie.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Powiedział, że Komisja doraźna trochę ten temat odsuwała na później z racji tego, że
doszła do wniosku i poczeka do wypracowania modelu i dopiero potem dopasuje się środki.
Z drugiej natomiast strony zbliża się przygotowanie projektu budżetu na rok następny i
może rzeczywiście tym tematem już teraz się zająć i zrobić ruch na kolejny rok. Potem jak
w finale tej reformy uzna się, że trzeba coś jeszcze zmienić, to wróci się do tego co było,
albo jeszcze bardziej się zmieni.
Radny Przemysław Ryś – członek Komisji
Powiedział, że jeśli chodzi o niego to Komisja może zrobić co chce, ale takie sygnały do
niego docierają. Dodał, że nigdy nie był radnym dzielnicy.
Pani Paulina Nowak – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
Poinformowała, że od niedawna jest również radną dzielnicy Stogi i cieszy ją poruszony
przed chwilą temat. Jest osobą, która działa społecznie nie dla pieniędzy, robi to co lubi i
daje jej to satysfakcję. Jest osobą nieskażoną politycznie. Jest radną rady dzielnicy, która
jej bardzo trudna. Panuje tam zamknięta grupa osób, która jakby zabrania drugiej grupie
działać. Znajduje się po stronie osób, które nie mają wpływu na to, co się dzieje w dzielnicy.
Dodała, że na początku myślała, że może dobrym rozwiązaniem byłoby, aby każda osoba w
radzie dzielnicy dostała tyle samo, albo żeby nie dostał nikt. A to dlatego, że wtedy na
stanowisko przewodniczącego rady czy przewodniczącego zarządu będą kandydować te
osoby, które naprawdę będą chciały coś zrobić, a nie te, które chcą otrzymać 600 czy 300
zł. Warto docenić pracę osób tych, które też coś robią dla dzielnicy, a nie robią tego dla
pieniędzy czy tytułu przewodniczącego.
USTALENIA:
Wniosek radnego Przemysława Rysia dotyczący diet dla wszystkich radnych dzielnicy <
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego przekaże do doraźnej Komisji ds. Reformy Jednostek
Pomocniczych Miasta Gdańska.
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Radny Karol Ważny - wiceprzewodniczący Komisji
Wnioskuje o ujęcie w budżecie Miasta Gdańska na rok 2020 środków finansowych na
rozbudowę miejskiej sieci monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie jej ekspansji
na terenie tzw. Zachodniego tarasu Gdańska, tj. w dzielnicach Osowa, Matarnia i Kokoszki.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Zaproponował rozszerzenie tego wniosku o Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Dolny, gdzie już jest
monitoring. Przypomniał, że Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w poprzedniej kadencji
sfinansowała dwie kamery, ale potrzeby są znacznie większe.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Stwierdził, że na pewno każdy radny chciałby mieć w swojej dzielnicy monitoring, ale czy
o to tutaj w tej chwili chodzi. Dodał, że wspólnoty na terenie Gdańska same próbują
inwestować w kamery, które nie są podłączone do monitoring miejskiego, ale nagrywają i
można odtworzyć ewentualne zdarzenia. Dodał, że nie chodzi chyba o to, aby okamerować
całe miasto i śledzić wszystkich, trzeba być ostrożnym w tych działaniach. Na następnym
posiedzeniu Komisji będzie komendant policji, straży miejskiej oraz dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego i wówczas poruszymy ten temat.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Dodał, że nie chciał mówić o kamerach na podwórkach, wejściach do wspólnot ale o
miejscach publicznych takich jak dworzec SKM w Wrzeszczu, przejście w stronę ul. De
Gauell’a, które nie są jeszcze dobrze monitorowane.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że to jest właśnie dyskusja, którą powinniśmy odbyć w obecności odpowiednich
służb. Poprosił, aby każdy z nas spisał miejsca gdzie ich zdaniem powinien być miejski
monitoring i zgłosił to przed kolejnym posiedzeniem.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zdaniem radnego monitoring nie powinien być finansowany ze środków rad dzielnic.
USTALENIA KOMISJI – Wniosek
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego wnioskuje o ujęcie w budżecie Miasta Gdańska na
rok 2020 środków finansowych na rozbudowę miejskiej sieci monitoringu wizyjnego, w
szczególności w zakresie jej ekspansji na terenie tzw. Zachodniego tarasu Gdańska, tj. w
dzielnicach Osowa, Matarnia i Kokoszki.
Powyższy wniosek Komisja przyjęła jednogłośnie – 6 głosami za.

PUNKT 4
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Wpłynęło pismo mieszkańca Gdańska z dnia 17.07.2019r. dotyczące organizacji ruchu
drogowego przy ul. Jasieńskiej.
Wniosek ten został przekazany pismem z dnia 21 marca 2019r. do Prezydenta Miasta Gdańska
z prośbą o rozpatrzenie – Komisja otrzymała go tylko do wiadomości.
Więcej spraw w tym punkcie nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Komisji
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie – godz. 17:00
Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/ Bogdan Oleszek
Protokołowała: Bogusława Pieklik
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